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1. Mötets öppnande
Öppnades 19.30 av Jim Alhstrand.
2. Närvarande
Jim Ahlstrand,
Oskar Hammarsten,
Chris Häggqvist,
Jesper
Eriksson

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har funnits tillhanda på hemsidan och inga synpunkter har
framkommit, samtliga närvarande godkände föregående protokoll.
4. Mötets behörighet
Mötet är behörigt i enlighet med föreningens stadgar.
5. Val av mötets ordförande
Jim Ahlstrand valdes till mötets ordförande.
6. Val av mötets sekreterare
Jesper
Eriksson valdes till mötets sekreterare.

7. Val av två personer att justera protokollet
Chris Häggqvist och Oskar Hammarsten valdes att justera protokollet.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Jim: Vi skaffade servern, pysslade med den till nu, installerade olika spelserverar. I
övrigt har vi spelat på som vanligt.
9. Ekonomisk berättelse för förra året
Oskar: Vi spenderade pengar på att införskaffa domännamnet samt serverhårdvara. Vi
fick in ett extra bidrag tack vare snabbhetsbonusen och betalande medlemmar.
10. Revisorernas berättelse för förra året
Revisorn var inte närvarande under mötet men kommenterade frågan på distans
Elias: Har inte hittat några oegentligheter i boksluten och finner att de stämmer
överens med utgifter och inkomster
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Församlingen gav styrelsen ansvarsfrihet för förra året.
12. Motioner
1. Inköp av ny server:
Problem: Vi har en flertrådad server, vilket betyder att den är inte så stark på
entrådade applikationer, dvs spelservrar kan inte använda prestandan
maximalt.
Lösning: Köpa en till server som är bra på entrådade applikationer.
Nackdelar med detta: Internet kommer att begränsa och det kostar pengar.
Beslut: Motionen avslogs.
2. Modifiera nuvarande server.
Chassi till servern behövs. I nuvarande skick samlar den damm. Med chassi
kan vi installera bättre fläktar osv. vilket förlänger livstiden och minskar ljudet
på servern.
Uppskattad kostnad: 1000 sek
Beslut: Motionen bifalls. Nytt chassi ink. fläktar ska införskaffas, budget
1000 sek.
3. Heartstone turnering:
Beslut: Motionen avslogs, om intresse finns går det att annordna vid tillfälle.
4. Inköp av router.
Nuvarande router blir lätt överbelastad och har under perioder startat om vilket
skapar driftstörningar. Ny router kan garantera en stabilare uppkoppling.
Kostnad: 1400kr
Beslut: Motionen bifalls.
5. Bredband
Nuvarande bredbandsuppkoppling till servern är inte tillräcklig och begränsar
verksamheten.
Beslut: Motionen bifalls då nytt internet ökar föreningens möjligheter att
hosta servrar. Föreningen kommer att bidra med 50% av kostnaden för internet

hos Jim där servern är belägen och den blir då reserverad bandbredd.

13. Årets verksamhetsplan
Förbättra servern och spela mera.
14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Budgeten godtogs. Årsavgiften för 2015 blev 0 kr. Budgeten hittas i bilaga 1
15. Val av årets styrelse
Ordförande: Jim Ahlstrand
Kassör:
Oskar Hammarsten
Sekreterare: Jesper Eriksson
16. Val av årets revisor
Elias Fransén
17. Val av årets valberedare
Jim Ahlstrand
18. Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom.
19. Mötets avslutande
Mötet avslutades av ordförande klockan 20:19
Protokollet har editerats av Jim Ahlstrand 20150308.
Protokollet justerades och godkändes av Oskar Hammarsten och Chris Häggqvist 20150309

Bilagor

Bilaga 1, årsredovisning samt budget

